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PATIËNTEN PER JAAR

3000 Leuven

AFSPRAKEN RAADPLEGING
Tel. 016 33 24 80 | tandheelkunde

69+ 24

TANDARTSSTOELEN

40

INSTRUCTOREN

*

RAADPLEGINGEN TANDHEELKUNDE
• Diagnostische kliniek tandheelkunde
• Endodontologie
• Intake consultatie tandimplantaten
• Kindertandheelkunde en patiënten met bijzondere noden
• Klinisch vaardigheidscentrum tandheelkunde
• Orthodontie
• Parodontologie
• Pijn en disfunctie van kaakstelsel
• Restauratieve tandheelkunde

18 + 2

STAFLEDEN

44 + 5

MEDEWERKERS
ONDERSTEUNEND PERSONEEL

125

CHIRURGISCHE
INGREPEN DEFORMATIES
THORAXWAND

134

CHIRURGISCHE INGREPEN
ANTIREFLUX

312

LONGRESECTIES
• exclusief mediastinoscopie
• 208 anatomische resecties
en 104 wig-resecties

*

*

IN CIJFERS

TANDHEELKUNDE UZ LEUVEN
Campus Sint-Rafaël | Kapucijnenvoer 33

22.000

VOORZIEN VOOR PERIODE ’20 - ’21

TA N D H E E L K U N D E

SECRETARIAAT
Tel. 016 33 27 40
tandheelkunde.secretariaat@uzleuven.be

campus
Gasthuisberg

Herestraat 49
3000 Leuven - Belgium

www.uzleuven.be
btw BE 0419 052 173
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UNIVERSITY HOSPITALS LEUVEN

*

IN CIJFERS

DIENSTHOOFD
Prof. dr. Guy Willems

130
64 + 11
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12.000
5.000

151

TANDARTSEN IN OPLEIDING

TANDARTS-SPECIALISTEN
IN OPLEIDING (MASTER)

VULLINGEN PER JAAR

RX-OPNAMES PER JAAR

SLOKDARMRESECTIES

*

VOORZIEN VOOR PERIODE ’20 - ’21

7.000

VERLEGT GRENZEN
REINIGINGEN PER JAAR

VISIE DIENST TANDHEELKUNDE

TANDARTSEN VAN DE TOEKOMST

• De dienst tandheelkunde van UZ Leuven
combineert drie basisopdrachten:
patiëntenzorg, opleiding en onderzoek.

De faculteit geneeskunde investeerde in een technologisch
hoogstaand preklinisch vaardigheidscentrum.
UZ Leuven plant bovendien een capaciteitsuitbreiding met
25 extra behandelunits tegen najaar 2020.

• Kwaliteit en innovatie vormen de rode draad van
onze dagelijkse praktijk. De patiënt staat centraal
zowel binnen onderzoeksprojecten als tijdens
de klinische praktijk en in de opleiding van tandartsen.

INSTRUCTOR: IETS VOOR U?

• De dienst tandheelkunde ontwikkelde zich de
laatste jaren exponentieel en zet voortdurend
in op vooruitstrevende technologie zoals de
digitale orale scanners, CAD/CAM-technologie,
digitale prothesen en vooruitstrevende orale
beeldvormingstechnieken.

Bent u tandarts en wilt u meewerken
aan de verdere uitbouw en ontwikkeling
van onze dienst tandheelkunde?
Wilt u uw ervaring en expertise ten
dienste stellen van onze jonge collega’s
in opleiding? Aarzel niet om te informeren naar de opties of vraag een
afspraak voor een persoonlijk gesprek
met het diensthoofd.
We verwelkomen u graag in Leuven.

VERNIEUWD KLINISCH VAARDIGHEIDSCENTRUM

DR. MARCIO VIVAN CARDOSO

De vergrijzing van het tandartsenkorps veroorzaakt
een tekort aan opgeleide tandartsen in België.
De toegankelijkheid tot tandheelkundige basiszorg
dreigt daardoor in het gedrang te komen.

• coördinator klinisch vaardigheidscentrum tandheelkunde

De overheid verhoogde daarom de instroom van studenten
in de opleiding tandarts. De overheid zette ook in op de
opleiding bachelor mondzorg. De eerste mondhygiënisten
studeerden af in juli 2019.
Ook de dienst tandheelkunde van UZ Leuven ondernam
een aantal acties om de toekomst van kwaliteitsvolle
tandzorg te verzekeren. Zo werd de werking van het
klinisch vaardigheidscentrum tandheelkunde vernieuwd:
• aanstelling coördinator klinisch vaardigheidscentrum
tandheelkunde: dr. Marcio Vivan Cardoso
• digitale patiëntvolgsystemen en geoptimaliseerd afsprakenbeheer
• diagnostische kliniek als intake voor een gerichte en efficiënte
doorstroming van de patiënt naar de specialistische klinieken
• preklinisch vaardigheidscentrum met 121 oefenpoppen
voorzien van de modernste apparatuur

• staflid dienst tandheelkunde
• tandarts-specialist restauratieve tandheelkunde

